
  یکار یها  طیدر مح یتیجنس یها  خشونت
  

 یشود مسائل یم خارج از خانھ یھا  ا شغلیو  یعموم یكھ صحبت از حضور زنان در فضا یزمان

؛ دھند یم انجامكھ  یكار مناسب با یا ارتقائ شغلیبرابر با مردان و  یایچون نداشتن حقوق و مزا

دھد كھ  یم ت نشانیاما واقع. ردیگ  یم رامون آن شكلیپ یگوناگون یھا شود و بحث یم یدر ذھن تداع

 مسائل زنان كھ بھ وضوح در یبخش پنھان. از مسائل زنان در بازار كار است ین مسائل تنھا بخشیا

 یھا بحث آزار ،و مھم دارد یاتیم، حیقر مستیزنان تاث یت اجتماعیو امن یشغل یارتقا درآمد،زان یم

  . ستیط كاریدر مح یتیجنس

 یبرا مدیریتی ا قدرتی یاستفاده از اقتدار شغل بھ اشکال محتلف از جملھ ط كاریدر مح یتیآزار جنس

ل حضور یجوامع بھ دل ین امر در تمامیا برابر آمارھای موجود. است یجنس یھا ل خواستھیتحم

 نفر ، ھفتزنده مثال، در انگلستان از ھر  یبرا .ج استیمعمول و را یرمردساال یقدرت ساختارھا

  . ردیگ یم قرار یك بار مورد آزار جنسیش حداقل یشغل یدر طول زندگ

 یھا  اطیناچارند احت لین دلیو بھ اھستند  یزار جنسآتجاوز و  در معرض یھا بھ نحو ھ زنمھتقریبا

ن مسالھ ابعاد یا. كنند یزندگ یآزار جنساز س حفاظت خود بھ عمل آورند و با تر یبرا یخاص

  .دارد یگوناگون

جنسی  بھ آزار منجر است کھ یكیزیو ف ی، روانیكالم یط كار شامل رفتارھایدر مح یخشونت جنس

ی ھا تماس ،تعریف از زیبایی ،ی مستھجنھا تعریف جک ،تماس تلفنی آزاردھنده ، از جملھزنان شود

ً تصادفی ولی آگاھ تجاوز  ،تماس بدنی با وقاحت بیشتر مثل بغل کردن و بوسیدن ،انھبدنی ظاھرا

و كاھش اعتماد بھ  ی، بھ خطر افتادن سالمت روانیاحساس ناامنکھ  ییرفتارھان دست یجنسی و از ا

از ارتقاء  ، ممانعتمتھم شدن ،اخراج: از جملھ ییآمدھا یھا پ آننفس و در صورت مقاومت و مقابلھ با 

ھمچنین تربیت غلط  ،در واقع قدرت و برتری شغلی مردان. دارد یرا در پ لیشغلی و مزایای شغ

در ھر موقعیتی است كھ بھ مرد اجازه می دھد  یاز نظام طبقات یناش ی مردساالرانھ خانواده و فرھنگ

  !!بھ ھمکار زن خود نگاه جنسی داشتھ باشد 

ط یھ رانده شدن آنان در محیھ حاشزنان و ب یو شغل ین عمل در دراز مدت عدم ارتقائ مالیجھ اینت

  .است یكار

 یدا كردن راھكارھایرامون آن و پیھمواره تابو بوده است بحث پ یران، مسائل جنسیاز آنجا كھ در ا

زنان در  یزان آزار جنسیدر باره م یمارآچ یھ.شود یم ھده گرفتین موضوع نادیا یبرا یاساس



 یآور تھ جمعیبھ كوشش كم ١٣٨٢كھ در سال  یرشاما گزا. ران وجود نداردیدر ا یكار یھا طیمح

، اعمال سلطھ یخشونت كار"ھ زنان با عنوان یستاد مبارزه با خشونت عل یھا اسناد و گزارش

كھ پنھان  یدر واقع خشونت .ران اشاره داردین معضل در جامعھ ایبھ رواج ا ،منتشر شده" انیكارفرما

ن خشونت یا. شود یم افزوده زان آنیروز بھ روز بھ م و از زنان روا داشتھ یا و آشكار بھ بخش عمده

 ی ھا اقسام متلك ر با لحن تند صحبت كردن و مسخره كردن گرفتھ تا گفتن انواع وین و تحقیاز توھ

 ،بدون مزد یفحشا یم نوعییم بگویپرده بخواھ یو اگر ب یجنس یرابطھ  یو حتا داشتن تقاضا یجنس

 یاجتماع کاری و یھا طیمح یو داشتن حقوق در برخست مناسب در پماندن  یباق ،شغل افتنیشرط 

  . شده است

از  یات آنان حاكیتجرب كھ انجام شده یبا زنان شاغل یو فرد یچند مصاحبھ گروھر یز در گزارش

ا تخصص یرغم تالش و زنان بھ  یا مالیو  یشرفت شغلیپ. اه و پنھان استیس ی نھ شدهیآزار نھاد نیا

دارد كھ در ساختار  یمردان یرانسانیرموجھ و غیغ یھا با خواستھ یاھیس ه تلخ وگر یآنان در موارد

. اند ه بھره برد یا انسانی یش از اصول اخالقیو قدرت خود ب یمنابع مال از یا كاری یقدرت سازمان

بھ و  انان دھند یھا تن بھ خواستھ ،ا درامد باالتریداشتن شغل و  یخواھند زنان در ازا یم كھ یرانیمد

ن ین ساختار با توھیزنان در ا. جامعھ در قبال زنان آگاھند یفرھنگ یماریو ب یاز ضعف قانون یخوب

 یا ا سوژهیتر و  نییپا یكھ زن بودن را مقام روبروھستند، یاز جانب مردان یدیا شدی نرم یرھایتحق و

 یكار یھا طیا محیھا و  ھا، شركت سازمان یر تمامین معضل دامن گیاگر چھ ا. شمارند یمبر یجنس

اط و بعضا بھ ین تفكر ملزم بھ احتیپنھان ا ان آشكار ویزنان بھ عنوان قربان یتمام یبھ نوعاما  ؛ستین

  .ھستند كھ حق آنھاست یشرفتیاز پ یھ رفتن و چشم پوشیحاش

معتقد است بھ  یو. دارد یمیسانس شیمھندس است كھ مدرك فوق ل یاز مصاحبھ شوندگان خانم یكی

بھ مراتب از  یو علم یاركھ فعال ھمكارش ھست و از نظر ك ،شمرد یبودنش از ھمكالس ل زنیدل

  : دارد یگاه كمتریجا ،تر است نییاو پا
مدركم از دانشگاه معتبر بود و سابقھ . ك زن در كارخانھ بودیث واسھ استخدام یحرف وحد یاولش كھ كل -

بھ من  یزیامریاز استخدام ھم ھمواره نگاه تحق بعد.رحال زن بودمھم در چند پروژه داشتم اما بھ ھ یخوب
ر بھ من یجالب بود مرد مھندس ھمكارم با تحق .میبا ھمكاران دچار مشكل شد یا لھساسر م یروز. بود

 .بپوشم یتوانم لباس درست حساب ینم یگاھست یئلھ فرھنگنم مسك یم فكر ."برو بابا ،یف كھ زنیح ":گفت
 .ستمیرم گفتم من مھندسم اما ھنوز مالك بدنم و سرو وضعم نبھ شوھ .كنند یم گھ نگاهیطور د

  :دیگو یم فیاز دانشگاه شر یبا مدرك مھندس یگریخانم د
 ":یعنین در فرھنگ ما یام و ا پوش باشم در ضمن سرزنده كید شیآ یم من خوشم. بارھا كارم را عوض كردم -

 ن حق رایدانم چرا بھ خودشان ا ینم. رنددا یا احمقانھ یھا ران خواستھیمد یبعض. "ن زن مسالھ داردیا
دو سھ . درفتن یم من ور یبھ بدنشان جلو یا حتی دزدن یم چشمك ا ساكت نبودم؟یفقط چون افسرده . دادند یم



چون نھ . اما گفتند اشكال از خودت است. ت كردم واعتراضیمن ھمواره شكا. شنھاد دادندیم پیبار مستق
 یرا ھم كھ مشكل مالیاخ. ینھا جر وبحث كنیبھتر است تا با ا ینیت خانھ بششوھرم گف .افسرده بودم نھ ابلھ

اما . مھ دارعالقن كار یبھ اك شركت كار كنم كھ نھ تخصص من است نھ یدارم مجبورم در بخش فروش 
ا یادامھ كار  یجالب است برا. داشتم یدادم شغل بھتر و درآمد خوب یم آنھا تن یھا مطمئنم اگر بھ خواست

 .دھم اصول خودم را داشتھ باشم یم حیمن ترجاما . بدھم ید باج جنسیكھ حقم ھست با یمددرا

 یقاتیتحق یھا پروژه یرا برا یدانیم یكارھاندارد و  یكار دائمكھ سانس یبا مدرك ل یدختر جوان

  :دیگو یم نیسد، چنینو یھا م روزنامھ یبرا یا مقاالتیداد و یانجام م
از بھ داشتن ین و ن نوع كارھایبھ ا ل عالقھیدارد بھ دل وجود یقاتیقتح یم كھ كاردیشن. گشتم یم دنبال كار -

را گرفتم كھ  یشنھادین پیچنجاش . حقوق نگرفتمل دادم یبخش اول كار را كھ تحو .رفتمبھ دفترش  درآمد،
. كار تمام شدبھ من نداد و  یپول قبول نكردم .ید با من رابطھ داشتھ باشیبا یریپولت را بگ یخواھ یم اگر

 یبرا یكار یدولت یھا طیكھ من دارم و در مح یط خاص مذھبیل شرایبھ دلو  داشتم یادیز یاما مشكالت مال
او . دردست دارد یگریق دیده بودم كھ تحقیشن. دوباره سراغ ھمان شخص بروم  مست مجبور شدیمن ن

: دن من گفتیبا د. ردیبگ یبزرگ یقاتیتحق یكھ دارد كارھا یتواند با ارتباطات  یم دارد و یمقام و پست دولت
من ، وسطھ شھره ، یگرفت كھ االن یا خونھ. ید داشتیك پرایحداقل  یبا من راه امده بود یتو اگر آن سر

مسالھ ن یزنان ودختران ا از یلیخ یبرا. یكرد یم یو راحت زندگ گرفتم یم سعادت آباد درنھ اك خیت یبرا
 .ذھنشان خراب است ران یاز مد یاریبسنكھ یا یبرا. ردیصورت بگ یید فحشایانگار با. وجود دارد

قصاب با شما  رابطھ مادرا یآكھ  بھش گفتم ".است ییك رابطھ زناشویك مرد فقط یرابطھ زن با  :"گفت یم
 یعین رابطھ را دارد و بھ نظر تو طبیتان ا اگر زن و دختر خودت با مغازه دار محلھ ؟ن رابطھ استیمحلھ ا

واقعا بھ .دھند یچ جا بھ من كار نمیھ.اند  ینطوریھمھ شان ا. ن رابطھ را خواھم داشتیمن ھم با تو ا ،است
  .دھند ینمكار من 

  :گفت یم كند، یم كار یغاتیك شركت تبلیسانس دارد و در یكھ دو مدرك ل یگریدختر د
گرفتھ تا  یخصوص یھا از شركت. ام مختلف كار كرده یھا طیدر مح. كار دارم ی سال است كھ سابقھ ٤ -

آالن ھم در بخش ف كتاب بوده ، یتال. یدر شركت خصوص یا كار دفتریو  یو آموزش یدانشگاھ یھا طیمح
 كھ كار یدر شركت خصوص.كند یم دادینجا مشكل بیدر ا .كنم یم غات كاریتبل یبخش بازرگانمطبوعات و 

نكھ یا یبرا. امدیش نین جھت پیاز ا یكلم مشیبراخوشبختانھ  مبودرفتھ آشنا ك یق یاز طرچون كردم  یم
 .بودند یك مالیمن شر یجاد شود چون با آشنایشان مشكل ایبرا یمالممكن بود از نظر 

توانند بھ آن  یم یو فقط عده ا وجود دارد یمحدود یمشاغل دولت ھا ما خانم یم برایبگو یاگر بخواھم كل
و  ھم كھ خوب ھستند یبخش خصوص یھا شغل. ر استیامكانپذ یق آشنا و پارتیابند كھ آن ھم از طریدست 

 ،ینداشتھ باش ییدر جا ییو اگر آشنا یق آشنا برویاز طر یتوان یم گ ومعتبر فقطربز یھا در شركت
 ،ا برند خاصیك جنس یا در بخش فروش ی است یابیبازار یھا در شركت یابیب یتوان یم كھ ین شغلیترھب

ا ی. فروشند یم جا آن كاال رانو در آدارند  یابیا بازاریك دفتر پخش و ی ھا شركت  نیا... ش ویمثل لوازم آرا
 یبرا یغاتیتبل یھارزیو ت غاتیا تبلی یرشان گرفتن آگھكاشكل متداول كنند و  یم یابیكھ بازار ییھا شركت

از  یبرخ یمنظورم مسالھ فساداخالق. كند یم دادین مسالھ بیا ییھا طین محیدر چن. ل بردھاستیات و بینشر



 ھر چند. یریگ یم قرار نباشد مورد خشونت پشت تو یوكس یاگر پشتوانھ نداشتھ باش. است ییران باالیمد
تو . دھند با تو بد حرف بزنند یم اجازه بھ خودشان.  یریگ ین قرار میو توھ یاحترام یك بار مورد بیوقت 

 یكم سن و سال تر ا پسرانیدارند و  یزتریر ی كھ جثھ یانیحتا آقا. تر  دانند و پست یتر م فیرا جنس ضع
م قانون وحش یتوانم بگو یم .رندیگ یھا قرار م ن گونھ خشونتیھستند و تازه وارد كار شده اند ھم مورد ا

 ز با آنھا صحبتیخشونت آم ییھ جورای یول ،ندیگو یالبتھ بھ زنان الفاظ بد نم. شوند یم دیآنھا ھم تھد. است
كنند  یم كشند و سرزنشش یم نكھ سرش دادیا ای... و . گم ینم یچیبھت ھ یحاال زنن سرجات، یبش :كنند یم

حرفھ  یلیخ( ید با من باشیبا یباش ید با فالنیبا یخواھ یم ن پوئن رایند اگر ایگو یم یزبان یا بھ زبان بیو 
مختلف كار كرده  یھا طیكھ در مح ھا خانم یلیبا خ. جاھا ھست یلیل در خین گونھ مسایا)بھ قول خودشان یا

ل را ین مسایبزرگ ا یھا شركتدر حتا ، كھ در بخش فروش ھستند ییمخصوصا آنھا ماند صحبت كرده ا
 ،ھم دارند یدارند و بعضا روابط جنس یران روابط خوبیكھ با مد ھا از خانم یچند نفر ھا طین محیدر ا. دارند

 دین زنان تھدیو از طرف ا ن زنان باشندیا ی طرهیتحت س دیھ بایشوند و بق یم نیتام یتیو موقع یاز نظر مال
ن اطالعات را از ینخواھد ا یخانم یطیحتا اگر در مح. یعیك مسالھ طبیل شده بھ یل تبدین مسایا. شوند یم

خودتان  یط باشیمح ندر آ یا دو ھفتھ یكیاست  یكاف و با شما صحبت كند، ط كارش بھ شما بدھدیمح
چون از نظر . خورد یم ل كمتر بھ چشمین مسایا یدانشگاھ یھا طیدر مح.د شدیل خواھین مسایمتوجھ ا

آنجا ھم  یول. تابلو بشوند  یلید و خیاین بییشانشان پا خواھند یاستادان نم. ھستند یسطح باالتر یفرھنگ
ان یستادان زن توجھ شان بھ سمت دانشجوا یبرخ .میدیو شن میدیونھ اش را در دانشگاه اراك دنم. ھست
جنس  یھوا. ن كندیكھ منافعشان را تاماست  یان دختریاستادان مرد بھ سمت دانشجو یبرخ و ستپسر ا

  . ل تن بدھندین مسایا ھ نخواھند بھككنند  یم ضرر یتنھا زناندر واقع . مخالف را دارند

كار نسبت بھ زنان وجود  یھا طیھم در مح یگرید یھا خشونت یا بھ جز خشونت جنسیآ -

 دارد؟

بھ  یزن یوقت. یشتر است تا خشونت جنسیب یر روحیو تحق یخشونت رفتار. زیآم نیتوھن رفتاریھم -
را  او یول. خراب كند  كھ خودش را دیآ یر سراغ او نمیگر آن مدیرش جواب ندھد كھ دیمد ی خواستھ

ش ن خودیل این قبیاز ا ییھا وحرف. ولش كن. .گھیخب زنھ د: ندیگو یم ن كھیخود ا. كند یم یر روانیتحق
من در محل كارم ھر . ھ ھم بترسندیوبق یبخور جا و یكشند كھ بترس یم سرت داد .است یك خشونت روانی

  .ام ن كردهین كرده من ھم بھ اوتوھیزده ام واگر توھ ن گونھ رفتار كرده بلندتر از او دادیبا من ا یوقت كس
 ؟ ین گونھ برخوردھا چگونھ تا بھ حال دوام آورده ایبا ا -
عوض   ام كھ كارم را ن فكر كردهیدا بھ ایجد. آورد یم یش روانین فرسایا. ستین اصال خوب نیا. ام دهیجنگ -

و تازه اگر ساعت كار و حقوقم ثابت باشد كھ فشار  باشدل ین مساید ھم ھمیط جدینگرانم كھ در مح یول. كنم
ا در ی. اندازمیه بخودم را یبرا یخواھد كھ كار یم ن دلمیبھ خاطر ھم. من خواھد بود یرو یشتریب

 .كار كنم یآموزش یھا طیمح

شتر یب ثابت دارند یكھ ساعات كار یكار یھا طیدرمح یتیا جنسیو  یجنس یھا زان خشونتیم -

 پاره وقت ؟ یكارھا ا دری است



 یرو یاز نظر مال یاب باشیاگر بازار. گذارد یم ریدر تو تاث ھا تیتمام موقع یول. پاره وقت  یقطعا در كارھا -
 یو از نظر مال. ت نداردینون وآب، برا یول یالگو بشو یممكن است از لحاظ اخالق. گذارد یم ریتاث كارت

آنھا تن داده بودم تا  ی اگر من بھ خواستھ. یجمع كن یا ھیسرما یتوان یو نم. داشت یخواھ یتر نییگاه پایجا
  .دازمانیراه ب یخودم كار یتوانستم برا یبھ حال حتما بارم را بستھ بودم وم

شتر از طرف كدام سطح از یب یز و توقعات جنسی، خشونت آمزین آمیتوھ ین برخوردھایا -

 شود؟ یم دهیران دیمد
ران ارشد یچون مد. سرتوست یكھ باال یریمد. باالتر است ك رده از تویكھ  یریشتر از طرف مدیب -

چون زرنگ ھستند  .گردند  یم یاز آنھا ھم بھ دنبال راھ یالبتھ بعض. خواھند خودشان را خراب كنند ینم
كنند  یم آنھا فكر. كنند یم م مطرحیترند مستق حیھم كھ وق یبعض. ا نھیفوذ دارد ند طرف راه نیكنند بب یم صبر

ند نك یم بھ آنھا پا داده اند، و فكر یادیده اند كھ دختران زیچون د. ھستند  یفوق العاده ا یھا خودشان آدم
 .دھند یم شنھادشان رایش بلغزد پس پیامكان دارد پا یكھ ھر دختر

 باشد؟ تواند یم ن راه نفوذ چگونھیا -
ن روستاھا بھ شھر آمده اند و یتر ران ارشد از دورافتادهیاز مد یلیخ. دیگو  یم ن رایجامعھ ا یسطح فرھنگ -

. ینیبب یتوان یم ن اقشاریان این مردان را در میتر ن وخشنیتر فرھنگ یوب. بھ ھم زده اند یپول و پلھ ا
 داشتھ باشدا شوھر یك آقا باال سر یك دختر ی اگراز نظر آنھا اند اما  بھ خود گرفتھ یرن وشھرظاھر مد

ا از ی، دوست باشد یط كار با كسیو اگر در مح. دانند یم وگرنھ آن دختر را فاسد بھ كارش كار ندارند یكار
 .بستھ است یاه فرھنگدگیك دین یا. دانند یم او را مال ھمھ نظر پوشش آزادتر باشد،

ا یط آیكنند كھ بفھمند در مح یند، نگاه مینش یم دارد و بھ دلشان ینند كھ سر و ظاھر خوبیب یم را یاگر دختر
ا اگر یكنند و یا اصال طرح نمیبستھ بھ رفتار دختر . دھد یم ا راهیكند، آ یم رفتار یچھ طورتر نییران پایبا مد

  . كنند یم شانسشان را امتحان ن خانم پا بده ھست،یحس كنند كھ ا

ھا، نوع پوشش  خانماز  ھا سوءاستفادهو شنھادھا ین گونھ پیا طرح یبرا یتم اصلیبھ نظر شما آ -

است  آن دختر بھ كاراز یو ن یمشكل مال ازران ین دستھ از مدیا یا آگاھیو  و رفتار آنان است

 شود؟ل یمسان گونھ یا طرح سببكھ 
 یا ر كردهیكھ گ ، اگر بدانندیاز داریدرآمدش ن اگر حدس بزنند كھ بھ آن كار و. ار مھم استیبس یمشكل مال  -

ا یمثال شوھر و نامزدت درآن شركت نباشد و  ،یھم در آن شركت نداشتھ باش یا و پشتوانھ یومستاصل ھست
حتما  ستین یاست و آدم بانفوذ یك آدم معمولیكھ با توست و خارج از شركت است ھم  یحتا بدانند كھ مرد

 . كنند یم شانس خودشان را امتحان

با آنھا ازدواج  ای و غھ شوندیخواھند ص یم ازآنھا یعنیاست؟  یا شرعیشنھادھا آین گونھ پیا -

  كنند ؟
سكس است بدون  شنھادیده ام معموال پیكردم شن یم كھ كار یقبل یھا طینجا و در محیاز ھمكارام در ا. نھ  -

 ...غھ ویص

 شود؟ یم چھ ھا ن شركتی، در ادھند یمن روابط یبھ ا كھ تن ییسرنوشت آنھا -



انقضا  د ویخ تولیكنند كھ تار یم نگاه ییبھ آنھا مثل كاال.. خ مصرف دارندین گونھ زنان تاریا. م یبگو یكل -
. ھست یپنھان یك رابطھ ی،  یزیك چیفھمند كھ  یم ط كاریشود ھمھ درمح یم ن رابطھ شروعیا یوقت. دارد

 یآموزش یھا طیدرمح. زنند یم شان لوث شده ، ھمھ خودشان را بھ آن راهیھ برایاند و قضده یاز بس كھ د
كند، خالصھ  یم نھ آموزش ھم كاریاست و در زم یكرد آدم فرھنگ یم كھ فكر یریمد. ن بودیھم كھ بودم ھم

كھ  یآمد، كس یدیس جدیك یدھند ، وقت یم را یمال یھا بھ طرف پوئن. شود  یم شروع ین رابطھ از زمانیا
و . ندیب یم یروح ی صدمھ یلین مرحلھ خیدر ا یعتا آن اولیطب. كنند یم نیگزیدارد، او را جا یشان تازگیبرا

آن . كند یم خواھد یم دلش یرسد و ھر كار یم شتریبورس و بھ خودش ب یفھمد كھ آمده رو یم ھم یدوم
ِ ور دُ فھمند كھ دُ   یم وقت است كھ باز ھمھ ن زنان یاز ا ی، بعض یدولت یساختارھا رالبتھ د.اوست ور

ك یشود بھ  یم لین مسالھ تبدیو ا. ماند یم شانیرتبھ برا یآن ارتقا نچو. كنند یم ھم یخوب یھا شرفتیپ
توان  یم .ن شدیام تام یرفتم و زندگگ ت ران خطا را كردم عوضش فالن پسید اگر ایگو یم .خاطره از گذشتھ

 .میدان یم شان را ھم یگراند بعض دارند و بك ییباال یھا د كھ با سن كم پستیرا د یزنان

 است؟ یتر ك جور بده بستان معقولین یا یدولت یھا در شركت یعنی -
دانند  یم ھمھ. در ھمان شركت. ھم دارند یتر موفق یھا ن زنان ازدواجیاز ا ید كھ برخیتوان د یم حتا. قایدق -

بدست  یتیموقع و پست و مقام و اش را گرفتھ و شانس آورده یبوده اما چون پوئن مال ین خانم با فالنیكھ ا
كھ  یحتا ممكن است با فرد. كند  یم بوده ازدواج و چون راھش را بلد ل بدھدیتحص ی ه، توانستھ ادامھآورد

بھ خاطر  .كند یم تیاز آن بھ بعد آن مرد از او حما. كند یم درھمان شركت كار و یكن یاصال فكرش را نم
 از زنان قرار یشترید تعداد بییشود و مورد تا یم ریروس دارد تكثیك ویھ مثل ین قضیا یاتین تجربیچن
 .ردیگ یم

 دارد؟ یت و اعتبار اجتماعیثیست؟ و چھ حیر چینگاه مردم بھ آن مد -
 یاعتبار اجتماع. شود یم زیانگ نفرت یلیخ كند، یم ن كار راین بار این و دومیاول یبرا یر شركتیمد یوقت -

ت ینھا را اذیتواند ا ینم. نھا پوئن بدھدیشود بھ ا یم از او آتو دارند ومجبور ھا یلیخ. دھد یم ا از دستخود ر
 . كند یم دیكند، تھد یم تیدارد، اذ ییندارند، خودش از آنھا آتو ییرا ھم كھ از او آتو یبرخ یكند ول

را  ھا یلیشود خ یم مجبور. كند یم دیآنھا را تھد یادیخطرات ز. ستندین یران محبوب و خواستنیدر واقع مد
  .شود یم یزد و مسالھ عادیر یم ھیقض یقبح اخالق یاما بعد از مدت. با پول بخرد 

ا یل بھ ھنجار یزنان ومردان تبد ین گونھ روابط برایا ایم، آینیھ را ببیتر قض یم كلیاگر بخواھ -

 ؟،یعنی امری عادی است رم شده استنُ 
نسبت بھ  ٨٠ یمثال اواخر دھھ . تر شده است یعاد یلید، خیآ یم ادمیآنجا كھ من  قبل، تا یھا ھنسبت بھ دھ -

 .شده است یفوق العاده عاد ٧٠ھ دھ

 شود؟ یم قدرت بھ ھم بخورد، وضع چگونھ یر زن باشد، موازنھ یخب حاال اگر مد -

. كھ ھمھ كاره بودداشتم  یر زنیمد. دمید یدانشگاھ یھا طیدر مح. دمیر زن ندیمد یشركت یھا طیمن در مح -
 حرف یلیكھ پشت سرش خ یراحت بود طور یلیاما با ھمكاران مردش خ ، محجبھشوھر و بچھ داشت

كھ مثل  یبجز دختران. كرد یم ان دختر بد تایبا دانشجو یخوب بود ول یلیان پسر خیبا دانشجو. زدند یم

 . خودش بودند



ھمكاران مرد با زنان چگونھ ر است، برخورد آن یكھ زن مد یطین است در محیمنظورم ا -

 كنند؟ یم ا ھمچنان سوء استفادهیاست؟ آ

آنھا را دارند  یھم ھمكاران مردشان ھوا یط اخالقین شرایران مرد ھر چقدر ھم كھ بد باشند، اما در بدتریمد -
 یارھارفت یر مردیند كھ مدیبب یمثال اگر ھمكار زن. ستینطور نیمورد زنان ا اما در. كنند یم تیو از ھم حما

مردان  ین رفتارھا را برایا. دھد ینشان نم یآورد، عكس العمل یم از ھمكاران زنش در یكینامناسب سر 
العمل  رفتار نامناسب با ھمكاران مردش داشتھ باشد، چنان عكس یر زنیاما خدا نكند كھ مد. ندیب یم یعاد

مجبور . تر باشد تا بتواند بماند د سالمیار زن بیجھ مدیدر نت. ر خانم را كلھ پا كندیدھد كھ آن مد یم نشان

 .تواند بماند ین صورت نمیر ایاست سالم تر رفتار كند چون در غ
 ك مرد اصطالحا گندش دریك زن ویل درمورد ین جور مسایكھ ا یھنگام یادار یھا طیدرمح -

 آن دو نفر دارد؟ یبرا یكشد، چھ عواقب یم نھاید، كار بھ حراست و ایآ یم
ھم زن . ن اتفاق افتاده بودیدر مشھد ا یمھ دولتیك كارخانھ نیدر . دارد ید زنان عواقب بدتردرمورشھ یھم -

 .افتاد یاما فقط آن خانم بدبخت شد و از زندگ. و ھم مرد،ھر دوشان متاھل بودند
متاھل اتفاق  یك آقایك خانم مجرد و ین ین مسالھ بیا یادر موسسھ . میگر ھم سراغ دارید ی ك نمونھی -

حراست . د، آن ھمكار خانم اخراج شد و آقا ھمچنان بھ كارش ادامھ دادیده بود و كار بھ حراست كھ كشافتا
  .ط درست شودیكردم كھ مح یگفت كار یم با افتخار

 ن مسالھ چطور برخوردیاست؟ با ا العمل ھمكاران مرد و زن چگونھ ن مواقع عكسیدر ا -

 كنند؟ یم

 انیم بھ یاعتراض یپا یط كارشان وقتیدر مح .اند اد نگرفتھی. كنند یم از موضع ضعف عمل ھا اصوال خانم -
كھ بجز  یدر جلسات ادار. ش آمده بارھا و بارھا اعتراض كردمیخود من پ یكنند برا یم د، منفعل عملیآ یم

ت كند و یاز من حما دیآ یمرد ھم كھ نم. گر ھم بوده اند، اما ھمھ سكوت كرده اندینفر خانم د ٩-٨من 
ن یر ایكند در غ ینم یر بھ او ظلمیباشد كھ مد یچون اگر مرد جسور. اندازدیت خودش را بھ خطر بیموقع

باشد كھ كم سن و سال است و  ییدانشجو یك آقایاگر ھم مثال . كند یم اهیر را سیصورت روزگار آن مد
 زنان ھم سكوت. ھ است كھ محافظھ كار است و از من دفاع نخواھد كردیف تر از بقیاش ضع یت شغلیموقع

 نجور مواقعیمن ھم در ا. دیگو یم بھت یزیك چیكند و   یم ك وقت دھانش را بازیمرده، : ندیگو یم .كنند یم

 .اگر بزند كھ خواھد خورد. مگر چھ خواھد كرد؟ اگر فحش بدھد، من ھم جوابش را خواھم داد: میگو یم
العمل  وعكس یكن یتحمل نم ط كارتیل را در محین مسایكھ ا یكھ تو دار ین خصلتیخب ا -

كارت وجود داشتھ، چقدر بھ  یھا طیدرمح یكھ گفت یا آلوده ین فضاھایادر ، یدھ یم نشان

 تو بوده است؟ ضرر تو بوده، و چقدر بھ سود
 یر پایر زیجاھا مد یلیدرخ. اند اند بھ من نداده ھ گرفتھیكھ بق یومال یماد یھا پوئن. داشتھ ام یضرر ماد -

تو باال  یھر چقدر منافع و قدرت مال یخصوص یھا چون در شركت. رمیه تا قدرت نگكرد یمرا خال
 .یقدرت ھم ندار ینداشتھ باش یاگر منافع مال. ردیگ یم یشتریقدرت ب برود،



. تم خوب شودیموقع یكنم كھ از نظر معنو یام كار خودم، توانستھ ین، من با اتكا بھ برخوردھایرغم ایعل
پشت سر  ییھا ثید حرف وحدینم شایب یم خوب آالن. ام مدت جواب خودم را گرفتھ یخوشبختانھ در طوالن

 كھ بعضا با آنھا ییھا یشود، شوخ یم با آنھا ییك كولھ بار حرف و رفتارھایر ھمكاران دخترم باشد، یسا
 كنند بھ سمت من یم كھ دختران ھمكارانم احساس ضعف یومعموال ھنگام. شود یكنند، با من نم یم
د چرا یآ یم م دریكھ من صدا یم آن موقعیگو یم ن مواقع بھ آنھایدر ا. ھ شان ھستمیانگار كھ من دا.ندیآ یم

 یتین موقعین چنیاما ا. ام را از دست داده ام یاقتصاد یھا د؟ درست است كھ من پوئنیكن یت نمیاز من حما
  .را بدست آورده ام

 را بھ دست آورده اند، اما ھمچنان مورد یدما یھا پوئن قین طریكھ از ا یكساندر واقع  یعنی -

  ؟.رندیگ یم ر ھم قراریتحق
  كامال -

ت آنان یكنند؟ وضع یم ن روابط تن بدھند، چگونھ عملیخواھند بھ ا یكھ نم ییھا اما زن -

 چگونھ است؟ 

خودشان  یبرا یدفاع یھا سمیمكان یك سریآنھا . ن مقاومت ھا و تبعات آن اشاره كردمیاز ا یبھ بخش -
ا ھمكاران و دوستان یكھ خودم و  ییكارھا. ھ استیر روییبھ صورت تغ ھا سمین مكانیا. كنند یم خابانت

در كار  یط سالمیك محی ھندخوا یم كھ ییآنھا. یو چھ در بخش دولت یكم كرده اند چھ در بخش خصوصینزد
را دارند  یكنند كھ كس یم ھرران ارشد تظایكنند بھ مد یم ن كار رایم دورشان را سالم كنند اینند، حرجاد كیا

بانفوذ در فالن  یكار ند كس ویگو یم .نداشتھ باشند یا ین حامیحتا اگر چن. شان است یحام یلیكھ خ
ت یدر خارج از شركت ھست كھ اگر منو اذ یكس. نان استیك سوپاپ اطمیقت ین در حقیا. سازمان دارند

چون . سك كنندیتوانند ر یآنھا ھم كھ نم. رده استدا كیت پین روش عمومیا .آورد یم د، پدرتان را دریكن
ن ین مورد ایخودم چند. كنند یم اط الزم رایاحت پسا نھ،ید یگو یم ن خانم درستیئن شوند كھ اممط توانند ینم
بھ دروغ گفتھ  او. میشناخت یم اش را یما تمام زندگ. كرد یم بود كھ در كرج كار یدختر ساده ادم ید ینیچن

ست و تا د ن كار را كردمیگفت كھ من ا یم خودش ھم. ر آشناستیدارم را كھ با فالن وز را یكس كھ من

 .كرد یتند یط برخوردھاید و در محیجنگ دیبا. شان را جمع كنندیپا

 یین رفتارھایمحافظت از خودشان در مقابل چن یكھ زنان برا ییگر از كارھاید یكیپس  -

 ؟ن است كھ خشن برخورد كنندیكنند ا یم

ا راه رفتن شان یم حرف بزنند و یمثال با لحن مال. بكنند یخاص یطبع زنانھ بطلبد كھ كارھا دیشا. بورندمج -
ن خاطر یھم روم و بھ یم خشك راه. مردانھ راه بروم یلیط كار خیمن خودم مجبور شدم در مح. زنانھ باشد
از دوستان دوران دانشگاھم  یكی. رمكنار بدنم نگاه دا م رایھا كنم دست یم یسع. ام د گرفتھیشد یكمر دردھا

 ن كار را نكنم ویاگر ا. ؟ مجبورمیرو یم چرا مثل مردھا راه. یا نقدر عوض شدهیگفت چرا ا یم ده بودیمرا د

 .دھند یم شنھادینفر بھ من پ ٦ا ی ٥مثل خودم راه بروم روزانھ 

دارد  یربھ كارروزنامھ تج ا مجلھ ویچند شركت وبھ صورت موقت در كھ  یگرینم جوان دخا

  . دیگو یم



بھ من  یشنھادین پیر چنیشده بود اما مد یخوب یمقالھ . نوشتھ بودم یمطلب .فراوان است ھا ن خواستھیاز ا -
 .داد

 كنند؟ یم شان را چگونھ مطرح  خواستھ -
 ید كسیبا. رمیشما تا مطلبت را بگ یم خانھ ییآ یم ند من دارمیگو یم كھ یاگر خونھ داشتھ باش. راحت یلیخ -

. معاملھ بھم خورده است یعنیھست،  خانھ یكس ییا دلت بخواھد بگویباشد و یاگر كس. در منزلتان نباشد
م یم برویتوان یم ای. دییاید بیتوان یم ن ساعت در دفتر تنھا ھستمید من در ایگو یم ،یاگر خانھ نداشتھ باش

نقدر پررو یكھ ا ھا یسافرت حتا بعضزنم رفتھ م. ستین یخودم ھم كس ی ا خانھیاز دوستان و  یكی ی خانھ
راحت  یلیبھ ھر صورت خ.. ست ویند نیگو یم مادرش، یا خانھ ید یرود خر یم شده اند كھ زنشان ھم كھ

دار یصبح ب میتا ساعت سھ و ن. ن كار یا یدم برایزحمت كش یلیمن خ.خالصھ بھش گفتم... كنند یم مطرح
 دم كھیفرداش د. دیكن یشما آن را بررس. فرستم یم تانیل برایمیبا امن . ماندم تا بھ موقع مطلب را آماده كنم

كھ  یعنینبود،  یا حرفھ. نبود نتوانستم بزنم یگفت مطلب حرفھ ا ،دمیازش پرس یوقت. نشد یخبر
 .یستین ھا یا پس جزو حرفھ. یامدیباھاش راه ن. یاش را انجام نداد خواستھ

. ردیگ یم یازات خوبی، فردا امتین كار را بكنیاگر ا. الھ فكر كنن مسیبھ ا یا حرفھ: رمن ھم بھ من گفتیمد -
 .یكن یم ضرر یاگر نكن

ل شده است و بھ یسانس فارغ التحصیر با مدرك فوق لیركبیكھ از دانشگاه ام یراستا خانم نیدر ا

  :دیگو یم دھد یم انجامالتش یبا تحصرمرتبط یكار غ یا دا نكردن كار در مجلھیل پیدل
انھ بھ خانم یاز تنخواه ماھ یحت. اورد كھ مثال كار كند یم ر دوست دخترش رایسردب. انھ استحیوق یلیخ -

خانم نھ تخصص دارد و .رفتھ اندیحانھ پذیوق یول.دانند یم ن رایزن وبچھ ھم دارد ھمھ ھم ا. شود یم پرداخت
دانم  یم یطیعلت را شرامن . ھم ندارد یچ خروجیرد ھیگ یم شتر از مایحقوق ب ،سانسیك لیبا  یینھ توانا

ن ادم با استفاده از یحاال ا. ن مرد داده استیبھ ا یابیو بدون ارز یت را بھ راحتیكھ پول مفت و موقع
التم یتحص یخودم احترام قائلم و برا یكھ برا یمن. فروشد یم خرد و شرافت یم تیط راحت انسانیشرا

 كار و فكر یھ ایط حاشیندارم جز تحمل شرا ینم چاره ایب یم یگریرا طور د یده ام و زندگیزحمت كش
 .نجا را تحمل كنمیگر نتوانم اید دیكنم بعد از ع یم

 :دیگو یكھ طراح و برشكار لباس شب و عروس است م یخانم جوان

ن یط كار من صد در صد با ایمح. كنم یم لباس عروس كار یھا ھست كھ در مزون یمن ده سال و خرده ا -
ات و مشاھدات من در یھ بھ تجربیشان شبیا یھا از صحبت یلیخ یول. ند فرق داردكھ دوستمان گفت ییجاھا

بھ نظر من . لین گونھ مسایدارد در ا یریزنان تاث یا مشكالت اقتصادید كھ آیدیشما پرس. ن چندسال استیا
زند بھ  یم ك خانم دامنی یاقتصاد مشكالت. ر داردیار تاثیط كار دارند، بسیمح كھ زنان در یت اخالقیدر امن

دش بھ یاز شدیاو واز ن یط كار شودو كارفرما از مشكالت اقتصادیك محیوارد  یاگر خانم. لین گونھ مسایا
 دین خطر او را تھدیكند، صد درصد ا یك زن شوھردار فرق نمیا یك دختر مجرد باشد ی چھدرآمد آگاه باشد،

ام كھ  دهیموارد د یم كھ در بعضیبگو دیانھ بامتاسفانھ، متاسف .روبرو شود یشنھاداتین پیكند كھ با چن یم
 یحقوق باالتر: :دیگو یم بھ كارفرما یده ام كھ خانمید. كنند یم خودشان راه نفوذ را باز ھا ن خانمیاز ا یبرخ

 ."دھم یم سیبھ من بده من باھات ھستم و سرو



 كنند؟ یم ن راه نفوذ را بازیا ھا از خانم یبرخ یكن یم چرا فكر -
. گردد ین مسالھ برمیبھ ا ھا یدیدر تول ھا خانم ینكھ ثبات كاریل اید بھ دلیشا. ده امین را دیمن ا .دانم ینم -

 .دا كند كھ كار داردینان پیرد تا اطمیبپذ ،كند یكھ كارفرما مشخص مرا  یطید شرایبا

 داد؟ یم شنھاد راین پیدارد، باز ا یكرد كھ ثبات كار یم ن خانم احساسیدر واقع اگر ا -

ده ام كھ در یحتا من شن. وجود دارد یكار یھا طیبرخورد در مح یوه ین شیاما متاسفانھ ا. داد ینم .نھ -
ما ھستند، مشكالت  یط كاریكھ در مح ییھا اكثر خانم. ھم وجود دارد یدولت و یمھ دولتین یھا طیمح

در  یخواھ یم تجھ اگریدر ن .نان داشتھ باشندیھ از كار و درآمدشان اطمكاز دارند یو ن. دارند یادیز یاقتصاد
 یتا بتوان یشناخت داشتھ باش. یق كنیتحق یلیط وكارفرما خید نسبت بھ آن محی، بایكار كن ییھا طین محیچن
 یشنھاداتین پید كھ چنیش آیت پیبرا یطیھم شرا یط كاریاگر در مح. یكار انتخاب كن یرا برا یط سالمیمح

از نظر  یتوان یچ وقت نمیدا كرده باشد، ھیكارفرما پ یاص را براگاه خیباشد كھ آن جا یا كسیو  یریرا نپذ
و  یجربھ كارھر چقدر ھم كھ از نظر ت. یتوست بدست آور یستھ یرا كھ شا یگاھیآن جا یو كار یحقوق
حتا . كارفرما داده است ی خواستھچون تن بھ . ك نفر در راس كارھاستیباز آن  یباالتر از آن فرد باش... 

. گذارند یم ھزار مشكل سر راھت. ستین كار نیبھ ا یچ اعتباری، ھ یش ببرین شكل كارت را پیربھت اگر بھ
اگر . ط ھستین شرای، ایكار كن یخواھ یم اگر: ندیگو یم .یرید بپذیكنند كھ با یم ت مشخصیابر یطیشرا

و قرار دھند كھ ار تیدر اخت ییممكن است كارھا. یمواجھ ھست یكاری، با بیط تن بدھیبھ آن شرا ینخواھ
ن تر ییاز سطح تو پا یلیخ یگذارند كھ از نظر تجرب یم تو یبھ عھده  یا كاری. فت باشدیشتر از وظایب یلیخ

و تو بھ خاطر . ن تر از حقت استییپا یلیكنند كھ خ یم نییبرات تع یحقوق. ت افت داردیاست و انجام آن برا
در  یو شخص یكھ از نظر اخالق ینان داشتھ باشیاطمش یباز كم و ب. یكار داشتھ باش یخواھ ین كھ میا

نند و بھ تو ین ببییپا یلیكھ تو را خ یو قبول كن یریرا بپذ ین گونھ ایط ایاز شرا یلید خیبا یت ھستیامن

 .یرید بپذیبا. دھند یشرفت بھ تو نمیپ یاجازه . كنند یم نیتوھ

 دارند؟ یاه اقتصادگیكنند، چھ پا یم لباس كار یھا یدیكھ در تول یاكثر كسان -
كنند وبھ  یم یدر فقر زندگ. ادیا اعتیطالقند  یا خانواده یھستند كھ  ییھا شتر از خانوادهیف و بیضع یلیخ -

. رندیب پذیآس یلیخ ھا نكھ خانمیبا وجود ا. درنیپذ یم ل رایمسا یلیخ یاز آنان بھ راحت یل است برخین دلیا
خانم  یلو. گذرند یم از مرد. گریخوب مرد است د:" ندیگو یم ن جور جاھا بكشد،یا حراست واگر ھم كار 

 .شود یم طرد

 در چھ حد است؟ ھا ن خانمیالت ایسطح سواد وتحص -
 .پلمیحداكثر د -

 شما چگونھ است؟ یھا طین گونھ روابط در محیا یبحث شرع -
 .دمیاش را ند یمن نوع شرع. است یر شرعیغ ھا ن گونھ خواستھیصدد در صد تمام ا -

 :دیگو یم سالھ ٣٦ یگریزن د
در  ییجارمان استھ داشتم شغل شوھرم آزاد بود و خان یرستانیش شوھرم فوت شد دو دختر دبیدو سال پ -

ل یكرد اما ھم كم بود و ھم تما یم كمك یبرادر شوھرم تا حد. یا پشتوانھ مالیمھ و یندم بدون بواقع من ما



 ھر جا. بتم شروع شدیسراغ كار رفتم و مص.دكھ داشت با من ازدواج كن یداشت با توجھ بھ زن وبچھ ا
كھ  یمرد ییدر جا. اوردمیشتر دوام نیھر جا كھ رفتم دو سھ ھفتھ ب. دادند یم غھیشنھاد صیرفتم بھ من پ یم

در مصاحبھ . نقد زحمت بكشدید اینبا ییباین زیزن بھ ا یفیشنھاد داد گفت حیبھ من پ دھم سن پدرم بو
سر . نكرد ھم كیگھ سالم وعلید. بھش برخورد یگفتم شما ھم سن پدرم ھست .ده بود شوھرم فوت كردهیفھم

و  ھا گفت بلھ بھ شرطھ.تومان در ماه بود٢٥٠٠٠٠ھزارتومان گذاشتھ تو پاكت گفتم توافق ما ٦٠دم یماه د
. اشتده ندیرفتم فا یم با چادر یجاھا حت یلیراد از خودمھ خیكردند ا یم فكر ھا یبعض. گھ نرفتمید. ھا شروطھ

. كمھ یلیپولش خ .كنم یكار م ركیمطب د كیدر دا كرده صبح ھم یك آشنا كار پیحاال مادر شوھرم تو مطب 
كھ  یوه باشیاگھ ب بده یلیكردم نگاه جامعھ بھ زن خ یم شرفتیپ یلیخ اگر مرد بودم كنم یم یلیمن كار خ

 .فاجعھ است
*** 

جاد یل و این مسایحل ا یبرا ییز راھكارھان زنان ایات تلخ ایدن درددل ھا وتجربیبعد از شن

 .میدیزنان پرس یكار برا یط ھایت در محیامن

سال است در  ٥ا ی ٤كھ  یا لكردهیم سر راھكارھا ، شما بھ عنوان دختر جوان تحصیحاال برو -

ر ییتغ یبرا ییچھ راھكارھا یكن یم فكر ین گونھ مشكالت روبرو بوده ایبا ا یكار یھا طیمح

 جود دارد؟ط وین شرایا
تو ن نگاه كھ یا .د برداشتھ شودیبا یتیض جنسیبحث تبع. د اصالح شودیاول از ھمھ فرھنگ جامعھ با -

د یبا یتیض جنسیتبع. میش زنان اروپا را داریما مشكالت دوقرن پ. ر كندیید تغی، باید كار نكنیو با یدختر
نكھ زنان خودشان باور كنند یو ا. ف شودد حذیومرد با نگاه متفاوت بھ زن... خانواده و در. برداشتھ شود

ن گونھ یر اینظ یگرید یدھند بھ كارھا یم كھ انجام یندارد در مقابل كار یلیكم ندارند و دل یزیكھ چ
ك یك نگاه، ین تر و در حد ییار پایدر سطح بس ھا ن خواستھیا حاال ممكن است. تن بدھند ھا خواستھ

م ، روز یرینھا را كھ در نظر بگیتمام ا. در حد باال و رفتن بھ رختخوابا یا كنار آمدن باشد و یو  زیآم عشوه
 ھا آورد، بچھ یم فشار ھا بھ خانواده یبار اقتصاد یوقت. شود  یم بدتر یتصاداقت یوضع کھھم  بھ روز
مجبورند با  یاریو دختران جوان بس گر سن ازدواج باال رفتھ استید یشوند كار كنند، از سو یم مجبور

دختران ھم . ه استسابق كمتر شد ازدواج نسبت بھ یمناسب برا یمردھا .كنند یشان زندگیھا ادهخانو
مادرانشان  نكھ مانندیرند و ھمسر مناسب خودشان را انتخاب كنند نھ ایم بگیدوست دارند عاقالنھ تصم

و از ب است مناس یزندگ یرد آن كھ برایگ یم راھش قرار یھمسر مناسب كمتر جلو یوقت. ازدواج كنند
ده شدن ی،ترشو) ن اصطالحیبا پوزش از طرح ا(ادر ھم سركوفت در خانھ ماندنگر در خانھ پدر ومید یسو

ا یل و ین گونھ مسایل تن بدھد بھ این مسایفرار از ا ین دختر ممكن است برایزنند، آن وقت ا یم را بھ دختر
تا از . دارد یخوب یواجتماع یت اقتصادیقعط كار مویكھ در مح یا سوم مردیبھ ازدواج بھ عنوان زن دوم 

  .خالص شود ھا ن حرفیا
د باور كنند كھ یاجازه بدھد كھ زنھا خودشان را نشان دھند، تازه زنھا با یو اجتماع یاگر مشكالت اقتصاد

... ا پدر ویك مرد، شوھر و یت یبدون حما یوجود دارد كھ زن یاریبس یاجتماع یالگوھا. كم ندارند یزیچ
. در داخل كم است ھا ن نمونھیزنان در داخل كشور ا ییرغم توانایمتاسفانھ عل. برسد ییتھ است بھ جاتوانس



. كنند یط مناسب بوده توانستھ اند رشد خوبیكھ در خارج از كشور چون شرا یرانیار زنان ایم بسیاما دار
 یادیاد رشد زیوجود امكانات زل یداشتھ باشند اما بھ دل یكمتر ییحتا ممكن است از زنان داخل كشور توانا

نجا مطرح یھم ا یاما مسالھ انسان ساز. ددرگ یبرم یقیار عمیبس یمسالھ بھ مشكالت اجتماع. كرده اند
  میم اول جامعھ را بسازییگو یم شھ مایھم. است

 یاان دخترھیدرم. ان جوانان شروع شده استیدر م یاما بھ نظر من ھم اكنون انسان ساز. را ھا بعد انسان 
 ر آب ھم رایمثال زنان ز. است یمیقد یاز ھمان فرھنگ سنت یكھ ناش. وجود دارد ینیخودكم ب یما بھ نوع

  ... ھمان مسالھ مادرشوھر و خواھر شوھر و عرو س و. زنند یم
 یگسترده  یھا ن بھ شبكھیا. وجود دارد حركت از نگاه سنتی بھ پیشرفتھ، یم نوعییوم بگید بتوانیشا -

ار دختران و یدر اخت یادیسبب شده كھ اطالعات ز... و ھا نترنت، ماھوارهیا. دارد یبستگ نینو یارتباط
ھا  جوان یدر رشد فكر یادیر زینھا تاثیا بھ ھر حال ...گر آشنا شوند وید یھا با فرھنگ. ردیزنان قرار بگ

اورھا ونگرشھا ب یلیخ. ٨٠دانشجو بودم وھم در دھھ  ٧٠ یمن ھم در دھھ . و بھ خصوص دختران. دارد
ن یا. كرده است جادیا یمیقد یانھ وبستھ ین تفكر عامیب یشكاف یدر واقع بھ نوع. عوض شده است

از . دختران ھم دچار تضاد شده اند. است مشكل شدهخانھ بماند دچار  در دیكھ باور داشت دختر با یستمیس
زنند و از طرف  یم گر رایراب ھمدیز در تفكر خود دارند كھ مثال را یستم سنتیآن س یایك طرف ھنوز بقای
 رآب ھم راین تفكر كھ زنان زیادھند  شان را رشد یت اجتماعید موقعیكھ حاال با گر بھ خودشان آمده اندید
لكرده و حتا روشنفكر ھم یان زنان تحصیوساده وجود ندارد، بلكھ در م یان زنان عامیزنند فقط در م یم

 . وجود دارد
 شان خود رایدر افكار زنان ما رسوخ كرده است و در رفتارھا یمیقد یكر بستھ ن است كھ تفیمنظورم ا

بفھمد  یاگر زن. انت زن استیار بدتر از خیانت مرد بسیمثال در آلمان مسالھ خ. زنم یم یمثال. دھد یم نشان
 چھ یرانیا اما زن. داند یم و او را مقصر. ردیگ یم با شوھرش ارتباط داشتھ ابتدا از شوھرش طالق یكھ كس

ك فصل ی. ردیگ یم آن دختر را ی قھیاول  یتین موقعیكند، حتا اگر حق طالق را ھم داشتھ باشد، در چن یم
ك یبعد آخرش ھم . برد یم دختر را یرسد و بعد در محل كار ود و نزد خانواده اش آبرو یم حساب او را

گر سراغ او یفھمد كھ آن زن د یم شوھرشاندازد و بعد ھم كھ  یم با شوھرش راه یغ و داد تصنعیدعوا و ج
درخت از . از نو یو باز روز از نو روز.. چسبد بھ زنش و معذرت و ید ومیآ یم یك مدتینخواھد آمد، 

 . است ی، فرھنگ شرق یانھ این فرھنگ خاورمیا. دانند  یم زنھا خودشان را مقصر. شھ كرم داردیر
ن یر، اولیا با كل مجموعھ و مدیكند و  یم دایمسالھ پ یبا زن یزن یوقت یكار یھا طیدر مح. درست است -

و  یو فن یاست با تخصص علم یمثال زن. آن زن است یت اخالقیرود صالح یم ر سوالیكھ ز یمسالھ ا
ن یبھتر. ستدیا یم حرفش ین گونھ كار كرد و روید ایدھد كھ با یم نظر یماھر در كار خود و در مورد كار

ن یا. اندازندیرون بیط بیت و محیاو را از آن موقع یك جوریبھ او بزنند و  یاخالقك انگ ین است كھ یراه ا
 یتی، اھم یتازه اگر ھم بزن. یانگ بزن یبھ مرد یبھ راحت یتوان یاست كھ در جامعھ، تو نم یك ارزش منفی

 . دانند یم یش عادیل را براین مسایچون مرد است و ا. شود یبھ آن داده نم

خودشان امن و  یط كارشان را برایكھ مح ابندیرا ب یراھكار ھم یبا ھمكارد توانیمزنان ا یآ -

 من كنند؟یا



. رمان ھم احساس خطر كرده استیمد. برم یم دا بھ كاریوه را جدین شیا. ن را تجربھ كردمیمن خودم ا. قایدق -
د مثل قانون ید بایندا یم .ش در آمدم یكرد و من جلو ینیتوھ یاز دختران ھمكارمان كس یكیش بھ یچندماه پ

 رمان ھم برخوردیبامد.حسابت پاك است یو از موضع ضعف برخورد كن ییایاگر كوتاه ب. جنگل عمل كرد
را ھم بھ  یكارید خطر اخراج و بی، بایكن یم ن گونھ رفتاریا یوقت. كند یدگیكردم وخواستم بھ مسالھ رس

دا خواھم یپ یمن تخصص خودم را دارم و كار. مانم یكار نمیم كھ باالخره كھ بیگو یم خود با. یجان بخر
 . ستادمین بھ عواقب كارم فكر نكردم و محكم ایكردو بنابرا

 .گر نداشتھ باشندید زنان دیشا. یدار یخب تو بھ خاطر تخصصت قدرت چانھ زن -
 دیآ یمخوشم ن از او كھ كنم یت میحما یھمكار زن نیمن كھ از اكھ  یوقتد یاما شا. نطور باشدیا ممكن است -

ستادم و از اودفاع كردم، یبا او برخورد شد و من ھم دركنارش ا یوقت .كنم یبا او نم یكیو احساس نزد
د یآ یم شیپ یش مشكلیھمكارمان كھ برا یجاد شد، كھ االن ھر كدام از دخترھایط كار ایدر مح یط روانیشرا

 یصندل. ر ھم آمده استیكار دست مد حساب. زند یم حتا اگر من شركت نباشم بھ من زنگ. دیآ یم نزد من
 . د مرا بھ حساب آوردیداند كھ با یراست و او میز مدیمن درست مقابل م

 ...نند و با ھم گپ بزنند و یكھ بنش ین خودشان ھم رابطھ برقرار كرده ایا بیآ -
 یدا كنم ھمھ یپ یحاال اگرمن مشكل.. و یكن یم یو لجن پراكن یكن یم یكھ سم پاش ندیگو یچون م. .نھ اصال -

 . زنند یرآب مرا نمیگر زیزنند و د یم آنھا بھ من زنگ

. زنان قبول ندارند ن نوع برخوردھا را بایكھ ا یید بھ مردھایتان اشاره كردیھا در صحبت -

ط كار یل درمحین مسایو چگونھ با ا دارند یدگاھیچھ دكھ مخالفند  ییآنھا د ،نستیفاسد ن

داشتھ باشد،  یرمتعارفیغ یتقاضا ای كند و ینیتوھ یبھ زن یاگر مرد یعنی ؟ندنك یبرخوردم

 كنند؟ یم چھ
دو چون زنان را درجھ . دیآ یشان در نمید، صدایایش نیخودشان پ یبرا یان تا مشكلیكار آقا یھا طیدر مح -

د یش آیپ یھمكار مردشان مسالھ  یكھ اگر برا یدر صورت. كنند یت نمیآورند و از آنھا حما یم بھ حساب
فقط بعد از جلسھ مثال با آن خانم . كند یكارند وبرخورد نم فظھااصوال مردان مح. كنند یم تیا حماحتم

حق  یكنند كھ در مورد فالن یم زنند برخورد یم كھ پشت سرت حرف یا حداكثر زمانی. كنند یم یھمدرد
 . ین گونھ حرف بزنیا یندار

ش یكھ زنان در صد سال پ مید ھمان گونھ عمل كنیبا ین فرھنگ غلط شرقیبرخورد با ا یدارم برا من اعتقاد -
ن كھ یھم با ا ھا درخانواده. كرد برخورد ید جدیبا. عمل كردند یبھ دست آوردن حق را یكا برایدر امر

از  شده، ینیدر تھران ماش .دت داردش ھا ن خشونتیھنوز ا یشرفتھ و مدرن شده ولیپ یلیخ ھا یظاھر زندگ
ن یحل ا یبرا. یمیقد یگر یھمان فرھنگ وحش یعنین یا. وردن زنان می آیدآپارتمانھا صدای کتک خ

د گارد یدر درجھ اول خودت با. رسد جز خودت یبھ دادت نم یل فقط آن ضرب المثل معروف كھ كسیمسا
كھ بخواھد بھ من  یكنم ھر كسیفكر م ید اعتقادمن عاقالنھ نباشد ولیشا. یو از خودت دفاع كن یریبگ

گر، من ھم با یا ھر كس دیا پدرم و یخواھد ھمسرم باشد  یم ن مردیبزند حاال ا یصدمھ ا این كند یتوھ
و . ندارم یچ حق وحقوقیكنم ھ یم یزندگ یجامعھ ا چون در. كنم یم مقابلھ. اوھمان رفتار را خواھم كرد

. و بالفاصلھ است ین رفتار فوریا ...د یایس بینقدر مشكل وجود دارد كھ تا بخواھم زنگ بزنم كھ مثال پلیا



كھ در  یاز دو سال بعد. ن گونھ برخوردكرده امیخود من كھ ا. است یبر وعمق كھ زمان یوگرنھ راه حل اصل
بكنند جوابشان را  یو كار بزنند یدانند كھ ھر حرف یم ھمھ جا افتاده است و یگر برایكنم د یم ن محل كاریا

   .ا دارندشان ریحرف زدن و رفتارھا یپس ھوا. خواھند گرفت
ر ن جویكنند درمقابل ا یم كھ مقاومت یھا م كھ زنان و خانمییم بگویتوان یقت میدر حق -

 . گر زنانید یشود برا یم ییرفتارشان الگو ،ھا خواستھ
را  یچ زنیراب ھیچگاه زیدا كنند كھ ھیكھ بھ تو اعتماد پ یوقت اما. كنند  یم ر اعتمادیزنھا اصوال د. بلھ  -

 . ندیآ یر دشمنت باشد، بھ سمت توم، حتا اگیزن ینم
گاه یپا یگریالت زنان است و دیسطح تحص یكی. دارد نجا وجودیتم مھم ایكنم كھ دو تا آ یم من فكر -

ھا  خانم یما سطح سواد ھمھ  یموسسھ  در. در محل كار خودم داشتم یخوب ی تجربھ من. شان یاجتماع
ن آقا در یا یتیزان خشونت جنسیم. ماه دوام آورد ٤ ما آمد كھ فقط سھ یبرا یریمد .سانس استیحداقل ل

 از ھمكاران رفتھ بود یكیك روز ی. یچقدر خوشگل شد: گفت  یم ھمكارما یھا ن حد بود كھ مثال بھ خانمیا
ن جملھ مصداق خشونت یا. ( یزنان برو دكتر شیپ یخواھ یم ده بودیاو پرس یگرفتن مرخص یشش برایپ

و ما  ن باعث شد كھ با من صحبت كندیا.) شود یم ك زنی یم خصوصیرد حرھ زنان است چون وایعل یجنس
ن آقا را شما یم كھ اگر اید كردیتھد م و در آن نامھ حراست رایحراست نوشت یبرا یا زنھا نامھ یھمھ 

شتر یماه ب تش در اداره ما چندیرین باعث شد كھ مدت مدیا. م كردید ما شخصا خودمان عمل خواھیبرندار
 . ن كھ از قبل ھم بھ ھم اعتماد داشتھ باشندیو ا. ار مھم استیبس ھا سطح سواد خانم. نشود

ا ی. پلم استیپلم و حداكثر فوق دیدر حد د ھا ن است كھ سطح سواد خانمیط كار ما ایمشكل مح.درست است -
پلمھ كھ ینم داما حاال آن خا. رستان ھستندیاست كھ در حد دب ییھا ست از دانشگاهیكھ معلوم ن ییھا سانسیل

تواند  یم دا كرده و از خودشیاعتمادبھ نفس پ. كرد یم ھیزدند فقط گر یم سرش اگر یش تویشش ماه پ
. ھستند یسالم یھا ط كارمان ھستند كھ انسانیجاافتاده ھم درمح یدوتا آقا یكی. ت كند و مقاومت كندیحما

 . ن خانم نقش داشتھ استیر در ایین تغیھم در ا از آنھیآم تیرفتار حما. كنند یم ز آن خانم كاریك مینھا نزدیا
 شتر است و آنان احساس كمبودیار بیران بسیھا از مد خانم ن كھ سطح سوادیخاطر ا اوقات ھم بھ یبرخ

شھ یھم خواھند یم شان دارند یكھ از دوران كودك ییھا بھ خاطر عقده. ن زنانیمقابل ا كنند مخصوصا در یم
  .حكومت كنند ھا ن كھ بھ ز

 یتیو شخص یفكر، ی، اقتصادید از نظر اجتماعیچون با. شود یم حل یل بھ سختین مسایكنم ا یم من فكر -
دھند كھ  یم گران بھ خودشان اجازهید شود كھ یم ن شمردهیینقدر پایا یا ك جامعھین كھ زنان در یا. حل شود
از ھستند ھم  یلیتحص یباال یھا هكھ در رد یزنان حتا ،را نسبت بھ آنان اعمال كنند یوھر حركت یھر حرف
ك خانواده را بھ یھ را ك یام زنان دهیمن د. ستندیبرخوردار ن یوشخص یت اجتماعیكھ از امن كنند یم احساس

 باز ھم كوچك شمرده... بھ فرزندان و یدگیوچھ از نظر رس یچھ از نظر اقتصاد. كنند یم طور كامل اداره
  . ار باالتر از شوھرش استینكھ بسیبا وجودا.ز شوھرش داردچون زن است و باز او ترس ا شود ، یم
ان زنان را یدر م یب زنآریمسالھ ز. ن زنان كمتر از مردان است من ھم با آن موافقمیب ین كھ ھمسبتگیا

ھا  خود آدم. د حل كندیفرھنگ با. د حل كندیل را جامعھ باین گونھ مسایا. نمیب یم ن مردانیشتر از بیار بیبس
  . آن برسند بھ دیبا



 م؟یاوریرات را در فرھنگ و اجتماع و افراد بوجود بیین تغیا ید ھمھ یبا یخوب چھ جور -
 اوھا كار یان ج یر دولتیغ یھا را كھ در سازمان ینم زنانیب یم من. مید از خودمان شروع كنیاول با  -

 . زنند یم رآب ھم رایز ھستند باز اجتماعی یھا تیدر فعال. زنند یم ریتھم را با  ی ھیسا یكنند ول یم

 .ان مردان ھم ھستین مسالھ در میا -
 . تشتر اسیان زنان بیدرم یول.بلھ  -
ن دوستمان زد یكھ ا یرات كوچك در حد آن مثالییتغ. ستیر بزرگ ممكن نییتغ یبھ نظر من د رساختار فعل  -

 یر ساختار كلییتغ یراه اصل .نھ یرات اساسییتغ ی، چرا ولرشان كھ توانستند عوضش كنندید مددر مور
 . جامعھ است

بھ . شود ید كالبد شكافیگر دارند باین دوستمان گفت زنان نسبت بھ زنان دیكھ ا یزیرآمین نگاه تحقیا.دینیبب -
 یتیما جنس یریپذ م و جامعھیپدرساالرانھ بزرگ شده ا یا در جامعھ،ما. میكھ ما داشتھ ا است یتیل تربیدل

بخواھد برود  ین است كھ اگر زنیھم یبرا. میباش ت بھ خود داشتھیقلشود كھ نگاه ا یم باعث نیا. است
ن یھم یبرا. اش كم است ییتوانا یكند كھ آن زن مرب یم رود چون فكر ینمزن  یش مربیرد پیاد بگی یرانندگ

ن بھ خاطر یا. كنند یم را پررنگ اگر زن خطا كند آن یپوشانند ول یم خطا كند آن خطا را یاست كھ اگر مرد
بھ  ینیت بیكھ نگاه اقل) ن در اعماق وجود وافكارمان نفوذ كردهیو ا(م یت شده ایترب ین است كھ طوریا

كار  "نكھیاا ی. "گریخوب پول دارد د :"ندیگو یم گر، زنان فقطیبرود با زن د یاگر مرد. میخود داشتھ باش
شرف  یچقدر كثافت است و ب":  ندیگو یم ن كار را كرده ،یا یا گر بفھمند زن یول. "كھ نكرده یشرع ریغ

  .ل شده استین نوع نگاه بھ ما تحمیا "...است و
اعتماد بھ نفسش را . ط كار زن ذھنش را عوض كندین بحث ھم ھست كھ ھر چھ در محیاما ا -

ھست كھ  یزن یوقت. وجود دارد دستش بستھ است یآن مشكل اقتصاد یباز وقت یول ،باال ببرد

داند كھ بھ عنوان  یم ...است و  یا اش اجاره خانھ. ض استیمراش  بچھ. شوھرش معتاد است

 د بكند؟یچھ كار با اما، یجنس یك شیزش دارد نھ بھ عنوان ك انسان اری
 ندیگو یم ن گونھ عمل كندیاگر ا. رسد یچ جا نمیك نفر بھ ھی یصدا. شود یاعتراض كند، نم یاگر بخواھد تك -

ن قدرت را یخب من ا یول. یاند كھ تو مشكل دار من بارھا گفتھ بھ خود. دارد یو روان ین زن مشكل روحیا
 . یم نھ خودت مشكل داریآنھا نگاه كنم و بگو یرو یدارم كھ تو

 را شكل داد؟ یفرد ی د مبارزهیبا یعنی -
ما،نھ فقط بھ زنان بلكھ بھ كودكان،  ی در جامعھ. ل شودیتبد یاجتماع یك مبارزه یبھ  دیبا یمبارزه فرد -

 . ھست یكش فیما ضع یدر جامعھ  یعنی. شود یم ز ظلمین... ر و یمردان فق

 ھا م كھ خانمینیب یم موارد یلیدر خ. د بھ آن اشاره كرد بحث آموزش دھان بھ دھان استیكھ با یمسالھ بعد -
. ن گونھ موارد نھیدر ا یكنند ول یم نھا دھان بھ د یمانند مد مو و لباس اطالع رسان یلیدر مورد مسا

ت دھان بھ دھان غایكار چھ خبراست؟ تبل یھا طید در محیدان یم :مییم و بگویبدھ یم بھ خودمان تكانییآ ینم
 یرسان در بحث اطالع. میدھ ینم یت كافیما بھ آن اھم یول. دارد یاریت بسیامروز اھم ی شرفتھیپ یایدر دن

ن گونھ مباحث را دھان بھ دھان یم ایتوان یم ما. ردیم یم دھان بھ دھان منتقل نشود یمطلب یند وقتیگو یم



 ین جوریا "...وجود دارد ییزھایچھ چ یخصوص یھا كار و شركت یھا طید در محیدان یم .:"میمطرح كن

  . شود یم و با آن برخورد. ماند یم ن بحث زندهیا

 دگاه؟یبا كدام د -
ھ یھ تھیك نوع دفاعید یبا قتیدر حق. نھ  ،گریاز زنان د یید بدگویبا د. نھ "یخالھ مردك"دگاه یعتا با دیطب -

د كھ یل را دین گونھ مساید ایخوب با. دھند یم ن كار را انجامیكھ خودشان دارند ا یدر مورد زنان حتا. شود
كرد  یم آمدم و پدرم با خشونت با من رفتار یھ بار نمین روحید اگر من ھم با ایشا. ز الخطاستیانسان جا

 . مكرد یم برخورد یگریمن ھم االن طور د... و

 د اجاره خونھی، اگر با یكرد یم نید غذاشو تامیكھ با یكوچك داشت یك بچھ یاگر ا ی -

 ...یداد یم
 خودمان مطرح ین بحث با بحث دفاعیا. ن گونھ عمل كندیتواندا ینم یھر كس. بحث اعتماد بھ نفس است .نھ -

 . مید از خودمان دفاع كنید كرد؟ بایحاال چھ با. شود یم

ن دوستمان گفت یكھ ا ییا راھكارھاید چگونھ است؟ آیكھ شما ھست ییھا طیخب درمح -

 لباس قابل اجراست؟ یدیتول یھا طیدرمح

كنم  یل كھ فكر مین دلیبھ ا. ھ تالش نكردمین قضیا یمن خودم تا بھ حال برا یول. ر نداردیم تاثینكھ بگوینھ ا -
ك باور را ی ای .ق كردیتزر یھ كسرا ب یعتقادا شود یچ گاه نمیھ. برسد ید بھ باوریھر كس خودش با

گفت كھ  یم .دیكن یم ن كار رایكردم كھ چرا ا ن افراد صحبتیاز ا یبا برخ یفقط در حد. داد یبھ كس یاجبار
ھمھ جا . نجا ، كجا برومیاز ا. نجا بروید از ایگو یم ن كار را نكنم بھ منیاگر ا. ندارم یچھ كار كنم؟ چاره ا

 كنم در یم و باز فكر. ام دهینھا را شنیمن ا. كنم یپول زندگ یكار و بیتوانم كھ بیمن. ندستھ ھا ادم ن گونھیا
 ...یبعد ھم مشكالت اقتصاد و است كھ وجود دارد یتیض جنسین تبعیاول ا ی درجھ

 دایمشكل پ یرند با قاضیخواھند طالق بگ یم كھ یحتا زنان. از ھستیھم ن یت قانونیكنم حما یم من فكر -
  .قانون ما ضد زن است. ش برودیم تا كارمان پیبدھ ید باج جنسیند بایگو یم .كنند یم

زنان در  ین مسالھ كھ براین را دراینقش قوان. خواستم بپرسم یم م كھیرس یم یبھ ھمان سوال -

ن را در ید؟چقدر نقش قوانینیب یم د چگونھیآ یم شیپ یكار مشكالت خشونت جنس یھا طیمح

 د؟ینیب یم ان عمده و موثرین میا
ن یبا ا یعلط كرد. یند خودت مشكل داشتیگو یم دیش آیپ یمشكل یزن ابان براییحتا اگر در خ.صد درصد -

 ...ا بھ لباست ویشت یا بھ آرایگردانند  یم خودت بر بھ یكن یم تیشكا یوقت. یرون آمدیافھ بیق
خواھند  یم اقتدار كامل گر بایكھ د یعنی ،گشت ارشاد یبھ جا اند درست كرده یت اخالقیس امنیاالن ھم كھ پل

  . عمل كنند

مثل .د بھ نفع زنان استیشود كھ در نظر اول ممكن است بھ نظر ا یم داده ییھا االن طرح -

ق یاز طر م كھ در خانھ ویكن یم زنان فراھم یط را براین شرایند كھ ما ایبگو. یطرح دوركار

ل ھم دور ین گونھ مسایب از ایتن تریا رند وبھینترنت كارشان را انجام دھند وحقوق بگیا



د كھ ما ینیپس بب. دیشو یروبرونم ھا ن گونھ خشونتیتان با ا كھ در خانھ شما: ندیگو یم. باشند

 . میزنان ھست یچقدر حام
 .داد یگاھت را ھم از دست خواھیجا یرون برویط كار بیكھ ازمح یوقت. ستین اصال درست نیا -
ط ین گونھ شراین ابھ نظر م. ھم ھستند یو راض. كنند یم ن گونھ كاریاكھ  یاریھستند زنان بس ھا یدیتول در -

 . كند یم تر راكم رنگ یواخالق روانی یھا خشونت

 انجامد؟یزنان از بازار كار ب یجین بھ حذف تدرید كھ ایكن یفكر نم -
 . ھم دارند یكنند و درآمد خوب یم شناسم كھ سالھاست درمنزل خود كار یم را ینھ زنان -
 . دھد یم جواب یوكار ھنر ھا درمزون -
م یآ یم من.سینترنت پرسرعت وصل كن و مقالھ بنویگفت ا یم بود شنھاد دادهین حضرات بھ من پیاز ا یكی -

ا نھ؟ پس یاست  یا خانھ شما خالیم مقالھ را ببرم آیایخواھم ب یم گفت یم ھمان كھ. برم یم و مقاالت تو را
ش از یب زنان بین ترتیبھ ا. باشد یام خال د خانھیبا. سالھ ھمان استاگر بخواھم مقالھ ام چاپ شود باز ھم م

 .شوند یم ھ راندهیش بھ حاشیپ

ن زنان ومردان یب یو حفاظت یتیك فاصلھ امنیزنان  یبرا یت جنسیجاد امنیا یتوان برا یم ایآ -

 شود؟ یم جادیزنان ا یت براین امنیط كار آنھا جدا شود ایاگر مح ؟جاد كردیا
 . مردان در ارتباط ھستند كنند بازھم با یم یدیو تول یاطیم كھ درخانھ كار خھ ییآنھا -

دانشگاه  یكرد دانشجو یم را سراغ داشتم كھ كار تاج عروس یمن دختر. ن گونھ استیشما ا یدر حرفھ  -
از صاحب كارھاا  یكیخواست پولش را از  یم یوقت. كرد یم كار اش سخت ھیشھرن یتام یبرا آزاد بود و

 اسم تاج یتا مدتھا اوتشنج داشت واالن ھم وقت. ده بودیفحش شن یكل. كتك خورده بود یرد حسابیبگ
 . شود یم حالش بد دیآ یم عروس

كارھا را كھ  ی زنھا كھ امكان ندارد درخانھ كار كنند وھمھ ی ھمھ یاگر برید یاز سو -

 دكرد؟ین موارد چھ بایخانھ انجام داد، در ا شود در ینم
 .كرد دایپ یگرید یھاراھكار دیبا -
بھ . ن كردیكار تام یھا طیرا در مح یت جنسیامن یجنس یھا ن خشونتیھ ایعل ینیب قوانیتوان با تصو یم -

ن یسنگ یھا در محل كار با مجازات یداشتن از خانم یجنس یتقاضا ییاروپا یعنوان مثال در كشورھا
سش ییاز ر یا منشیاز استادش و ییانشجوا دیمار از دكتر مردش ویك بیت یدر صورت شكا .شود یم مواجھ

كار  یھا طیمح ییرانھ كارآرا تر از جداین سخت گین گونھ قوانیا. شود یم ار سخت برخوردی، با آنھا بس
 .ن مسالھ باشدیتواند ضمانت ا یم آن یرانھ یسختگ یھمراه با اجرا یتین حمایوجود قوان. است

ن زنان و مردان بھ ناروا حاكم یكھ ب ین رابطھ فرودست وفرادستیمشخص است ا ھا در واقع ھمانطور كھ از گفتھ
ن نوع برخورد را حق یا ،دارند یگاه باالتریجا یا مالی یژه آنان كھ در ساختار قدرت سازمانیمردان بھ و .است
ا برند تا ب یم كنند؛ بھره یم را بر خود حمل یپدر ساالر یكھ بار ارزش یھات فرھنگیتوجدانند و از  یم خود

   .ندیایمسالھ كنار ب یاخالق یچالشھا
*** 



دارد و  یتین موضوع چھ اھمیدھد كھ ا یونشان م ا و زنده استیار گوین زنان بسیا یگفتھ ھا

توان  یم بھ ان پرداختھ شد یكھ بھ روشن یبا توجھ بھ مسائل. د با آن برخورد كردیچگونھ با

  :ن گونھ برشمردیارائھ شده را ا یراھكارھا

بھ  یز وجنسیمآرین بردن نگاه تحقیبھ زن و در واقع از ب یتحول در نگاه اجتماعر و ییتغ -

 .زنان

 ط كاریمردان متعرض در مح ین برایو وضع مجازات سنگ یقانون یھا تیحما -

، یداشتن حقوق اجتماع كار و یرویگاه خود بھ عنوان نیزنان نسبت بھ جا یباال بردن آگاھ -

 یو جنس یاقتصاد

 ده و چشم پوشی نکردن از حق اعتراضیقیم زنی کھ آزاری داعتراض کردن مست  -

 ھایی کھ مورد آزار قرار می گیرند متھم نکردن زن  -

 ط كاریگر در محیكدیت از یجمعی کردن مشکالت و حما  -

 ینھ مسائل اخالقیژه در زمیران بھ ویكاركنان بھ عملكرد مد یحق نظارت اجتماع -

 یابیكاركنان كھ نظارت و ارز یھا ا انجمنیھا وش شورایران در برابر افزایكاھش قدرت مد -

 .عملكرد در مجموعھ را دارند
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